
На заседанието си на 30 
януари Общински съвет 
Попово прекрати догово-
ра за управление на мно-
гопрофилната болница за 
активно лечение в града с 
изпълняващия длъжност-
та управител д-р Иван 
Гущанов. Припомняме, 
че поради изтичане сро-
ка на този договор, през 
2008 г. беше обявен кон-
курс за нов управител на 
здравното заведение, но 
за участие в него не беше 
подадена нито една мол-
ба.

До провеждането на 
следващ конкурс ОбС из-
бра за временно изпъл-
няващ длъжността упра-
вител на МБАЛ-Попово 
хирургът д-р Иван Дими-
тров. Той поема поста от 
1 февруари. 

Освен началник на Хи-
рургично отделение, до 
момента д-р Димитров 
бе и общински съвет-

ник от групата на ГЕРБ. 
В местния парламент не 
пропускаше повод да бие 
тревога за състоянието 
на болницата и да изра-
зи критичната си пози-
ция спрямо досегашното 
й управление. Сега, след 
като поема ръководната  
длъжност в общинско-
то дружество, по закон е 
длъжен да напусне Об-
щинския съвет.  
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  на стр. 2

дом за вЪзрасТни Ще 
се гради в посаБина

На 3 февруари в сто-
личния хотел „Хилтън“ 
официално e подписан 
меморандум по Проект 
„Красива България“.

За област Търговище 
това са четири проекта, 
два от които са на Об-
щина–Попово – за из-
граждане на комплексен 
център за култура, худо-
жествени занаяти, тър-
говия и туризъм; за ре-
монт на крайречен парк 
в квартал 104 от пло-
щад „Александър Стам-
болийски“ до площад 

„3 март“. Предвидените 
средства за реализира-
нето на проектите са 472 
хил. лв. от държавния 
бюджет и 217 хил.лв. съ-
финансиране от Общи-
на–Попово.

Община Попово е била 
представена от кмета д-р 
Людмил Веселинов. По-
четни гости на събити-
ето са били министър-
председателят  Сергей 
Станишев и министъ-
рът на труда и социална-
та политика Емилия Ма-
сларова.

оЩинскаТа Болница в 
попово с нов УправиТел

Иван неделчев – общИнскИ съветнИк: 

Ще имаме ли игриЩе 
за плажен волейБол 

и Тенис на корТ ?

данЪциТе  през  2009 г.

с „красива БЪлгария“ – 
кЪм красиво попово

  на стр. 3
Изоставеният строеж на 
волейболното игрище днес

НациоНалНата програма
 „СоциалНи уСлуги в СемейНа Среда“

за 68 самоТни вЪзрасТни 
хора Ще се грижи 

оБЩина–опака 

  на стр. 2

д-р Иван Димитров
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вЪзрасТни 

Ще се гради 
в посаБина
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от стр. 1

Във връзка с увеличе-
нието на данъчните оцен-
ки на жилищните имоти с 
50% от 1 януари 2009 г. съ-
гласно обнародвания в ДВ 
(бр.105/2008 г.) Закон за из-
менение и допълнение на 
Закона за местните данъ-
ци и такси, Общински съ-
вет Попово трябваше до 
31.01.2009 г. да актуализира 
в своята Наредба размерите 
на данъка върху недвижи-
мите имоти, данъка върху 
наследствата и данъка при 
придобиване на имущества 
по дарение и по възмезден 
начин. 

На заседанието си, прове-
дено на 30.01.2009 г., ОбС 
определи следните разме-
ри на посочените по-горе 
местни данъци:

Данък върху недвижи-
мите имоти – 1,7 промила 
върху данъчната оценка на 
имотите

Данък върху наследство 
за братя, сестри и техните 
деца – 0,4 на сто за наслед-
ствен дял над 250 000 лв.

Данък наследство за лица 
извън горепосочените – 3,3 
на сто за наследствен дял 
над 250 000 лв.

Данък при дарение на 
имущество между братя, 
сестри и техните деца – 0,6 
на сто върху оценката на 
прехвърляното имущество

Данък при дарение на 
имущество между лица из-
вън горепосочените – 4 на 
сто върху оценката на прех-
върляното имущество

Данък при възмездно 
придобиване на имущество 
– 2,2 на сто върху оценката 
на прехвърляното имуще-
ство.

В сравнение с предходна-
та година, когато за първи 
път беше дадена законова 

възможност на общински-
те съвети сами да опреде-
лят размерите на местните 
данъци, в определените за 
2009 г. размери има нама-
ление на данъка върху не-
движимите имоти на пред-
приятия, запазване на ни-
вата от 2008 г. на данъците 
за наследство и придобива-
не на имущество при даре-
ния, увеличение в данъка 
върху недвижимите имоти 
за граждани и данъка при 
придобиване на имущество 
по възмезден начин.

На общинските съветни-
ци бяха сведени и примери 
за очакваното увеличение 
на данъка за определени ти-
пове жилища в гр.Попово, 
когато същите са деклари-
рани от собствениците им 
като основни, а именно:

монолитно жилище ново 
строителство с гараж и 
дворно място в централна-
та градска част – от 52 лв. 
през 2008 г. става 66 лв. 
през 2009 г.;

панелен апартамент в І 
зона – от 21 лв. през 2008 г. 
става 26 лв. през 2009 г.;

панелен апартамент във 
ІІ зона – от 11 лв. става 14 
лв. през 2009 г.;

полумасивна къща – от 
25 лв. за 2008 г. очакваното 
данъчно задължение през 
2009-а ще е около 32 лв.

Посочено беше, че зна-
чително по-ниски са нива-
та за селските имоти, къде-
то преобладават паянтови и 
полумасивни конструкции 
на жилищата.

В Наредбата за определя-
не размерите на местните 
данъци бяха приети и дру-
ги изменения и допълне-
ния, съответстващи на про-
мените на ЗМДТ, най-ва-
жното от които беше данъч-

ното облекчение за лицата, 
извършващи едновремен-
но дейностите търговия на 
дребно и продажба на вест-
ници. От 2009 г. същите ще 
заплащат само патентния 
данък за търговия, а съпът-
стващият данък за продаж-
ба на вестници отпада.

Увеличен е размерът на 
данъчната оценка, до която 
през 2009 г. недвижимите 
имоти ще бъдат необлага-
еми – от 1 680 лв. този раз-
мер става 

2 520 лв.
И през 2009 г. остава въз-

можността данъкът вър-
ху имота да се плаща раз-
срочено на 4 равни вноски. 
Плащането му започва на 1 
март, а периодът, през кой-
то ще се прави отстъпка от 
5 на сто, завършва на 30 ап-
рил. 

 На същата сесия ОбС 
гласува и размерите за так-
са „Битови отпадъци“ за 
града заедно с прилежащи-
те му квартали и за състав-
ните села на общината.

Новите размери на так-
сата за града – 0,72 проми-
ла за жилищните имоти и 
5,8 промила за нежилищ-
ните имоти, са по-ниски от 
действащите през 2008 г. 
Чувствително е намалени-
ето за предприятията, ко-
ито досега плащаха такса, 
изчислявана с 10 промила 
върху данъчната оценка на 
имотите им. Размерите на 
таксата, определена за със-
тавните на общината села, 
варира от намаление за 
едни до запазване на ниво-
то от предходната година за 
други или минимално уве-
личение за трети, съобра-
зено със специфичните ус-
ловия и дадености на всяко 
населено място. 

Стартира извънред-
на сесия за набиране 
на проекти по програ-
ма „Красива България“ 
на Министерството на 
труда и социалната по-
литика за изграждане, 
ремонт или реконструк-
ция, както и за обзавеж-
дане и оборудване на 
социални домове в рам-
ките до 1 млн. лв. за все-
ки обект.

Община–Попово има 
проектна готовност да 
се възползва от новата 
възможност, а и при не-
отдавнашното си посе-
щение министър Масла-
рова даде да се разбере, 
че напълно подкрепя 
идеята за изграждане-
то на Дом за възраст-
ни хора в с.Посабина. 
За целта ще се адапти-
ра недостроеното и из-
оставено през години-
те общежитие, в което 
трябваше да бъдат на-
станени деца, лишени 
от родителски грижи.

Целият проект е на 
обща стойност 2 000 
076 лв. Той ще се реали-
зира на два етапа. Пър-
вият от тях ще трябва да 
се осъществи още през 
настоящата година и е 
на стойност 1 млн. лв. 
Тъй като сме в район с 
висок ръст на безрабо-
тица,  съфинансирането 
на Общината ще е 20 %.  

МВ

§. 1. В наименование-
то на Наредбата думите 
„през 2008 година“ се за-
личават и нейното наиме-
нование става „Наредба 
за определяне размера на 
местните данъци на тери-
торията на община Попо-
во“.

 § 2. В чл.7, ал.4 числото 
„1680“ се заменя с „2520“.

 § 3. В чл. 15 числото „2“ 

се заменя с числото „1.7“.
 § 4. В чл. 28 се правят 

следните изменения и до-
пълнения :

В точка 1 числото „0.7“ 
се заменя с „0.4“.

В точка 2 числото „5“ се 
заменя с „3.3“.

 § 5. В чл. 32, ал.3 ду-
мите „внесени в страна-
та като нови“ се заменят с 
„които не са регистрирани 

за движение в страната“.
 § 6. В чл. 35, ал.1 се пра-

вят следните изменения и 
допълнения:

В буква „а“ числото „1“ 
се заменя с „0.6“.

В буква „б“ числото „6“ 
се заменя с „4“.

 § 7. В чл.35, ал.2 число-
то „3“ се заменя с „2.2“.

 § 8.. В чл. 51 се правят 
следните изменения и до-

пълнения:
 1.Създава се нова али-

нея 6:
 „(6) Лицата, които осъ-

ществяват в един обект 
едневременно патентни-
те дейности по т. 3 и т.31 
от Приложение №4 към 
ЗМДТ, дължат данък само 
за дейността по т.3 от 
Приложение 4“.

Досегашната алинея 6 

става алинея 7.
 § 9. В ПЗР на Наред-

бата на Общинския съвет 
за определяне размера на 
местните данъци се съз-
дава нов § 7 с две алинеи, 
както следва :

§ 7 ал.1. „За 2009 година 
първата вноска на данъка 
върху недвижимите имо-
ти по чл.11, ал.1 от Наред-
бата се внася в срок от 1 

март до 30 април.
§ 7 ал.2. „На предпла-

тилите за цялата година в 
срока по ал.1 се прави от-
стъпка 5 на сто.

 § 10. Измененията и до-
пълненията на наредбата 
влизат в сила в 7-дневен 
срок от публикуване на 
решението на Общинския 
съвет в „Местен вестник“.

То ще се осъществи от 
1.02.2009 г. от спечелила-
та обществената поръч-
ка фирма „Астон Сервиз“ 
ООД–гр.Русе. Чрез доста-
вените контейнери тип „Бо-
бър“ 1,1 м3 и специализи-
рания автомобил за извоз-
ване фирмата ще събира, 
извозва и обезврежда бито-
ви отпадъци от имотите в 
регулационните граници на 
всички населени места на 
общината. Изхвърлянето на 
отпадъците ще се извърш-
ва на депото за твърди би-
тови отпадъци в гр.Опака, 
местност Пашавас, до 2014 
г., докато заработи регио-
налното депо в гр.Бяла. За 
целта фирмата е осигурила 
и доставила 290 контейне-
ра за всички села в община-
та и града. Като минимален 
брой съдове за отпадъци по 
населени места е опреде-
лен 1 контейнер, който да 
обслужва 10 броя домакин-
ства и да е съобразен с го-
дишната норма на натруп-
ване на отпадъци от жител 
за година. Предвидени са и 
съдове за битови отпадъци 
на търговските обекти, об-
ществени сгради и фирми.

 Очертава се следната ми-
нимална честота на извоз-
ване на битовите отпадъци:

за гр. Опака – минимум 3 
пъти месечно;

за останалите села от об-
щината – минимум 2 пъти 
месечно.

Всички разходи, които 
ще се извършват от фирма-
та – осигуряване на съдове 
за съхраняване на битовите 
отпадъци, събиране на би-
товите отпадъци и транс-
портирането им до депото, 
поддържане на депото за 
битови отпадъци и чистота 
на териториите за общест-
вено ползване – налагат оп-
ределянето на нов размер 
на таксата за битови отпа-
дъци.

Съгласно изискванията 
на чл.66 от ЗМДТ и чл.21, 
ал.1, т.7 от ЗМСМА таксата 
за битови отпадъци се оп-
ределя в годишен размер за 
всяко населено място с ре-

шение на Общинския съ-
вет въз основа на одобрена 
план-сметка за всяка дей-
ност.

На последната сесия на 
ОбС–гр.Опака е утвърден 
нов размер на таксата за 
битови отпадъци за 2009 г., 
както следва: 

За жилищни имоти на 
граждани и фирми на тери-
торията на гр.Опака – в раз-
мер на 5 промила върху да-
нъчната оценка на имота.

За нежилищни имоти на 
юридически лица на тери-
торията на община Опака 
– в размер на 11,7 промила 
върху данъчната оценка на 
имота.

За жилищни имоти 
на граждани и фирми в 
с.Крепча – в размер на 6,7 
промила върху данъчната 
оценка на имота.

За нежилищни имо-
ти на юридически лица в 
с.Крепча – в размер на 13,7 
промила върху данъчната 
оценка на имота.

За жилищни имоти 
на граждани и фирми в 
с.Голямо Градище – в раз-
мер на 5,3 промила върху 
данъчната оценка на имота.

За нежилищни имо-
ти на юридически лица в 
с.Голямо Градище – в раз-
мер на 11,2 промила върху 
данъчната оценка на имота.

За жилищни имоти 
на граждани и фирми в 
с.Гърчиново – в размер на 
5,9 промила върху данъч-
ната оценка на имота, а за 
нежилищни имоти на юри-
дически лица – 12,6 про-
мила.

За жилищни имоти 
на граждани и фирми в 
с.Люблен – в размер на 6,9 
промила върху данъчната 
оценка на имота, а за нежи-
лищни имоти на юридиче-
ски лица – 13,9 промила.

За жилищни имоти 
на граждани и фирми в 
с.Горско Абланово – в раз-
мер на 5,2 промила върху 
данъчната оценка на имо-
та, а за нежилищни имоти 
на юридически лица – 10 
промила.

ДАНЪЦИТЕ ПРЕЗ 2009 г.
За първи път

организирано БиТово 
смеТопочисТване и за пеТТе 
кмеТсТва на oБЩина опака

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 234 

по Протокол № 18 / 30.01.2009 г.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет–

гр. Попово за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Попово 

Докладва: д-р Л. Веселинов – кмет на oбщина Попово
Общ брой присъстващи съветници: 25

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ 
и настъпили промени в ЗМДТ, приети със ЗИДЗМДТ, обнародван в бр. 
105/09.12.2008 година, в сила от 01.01.2009 година, Общинският съвет

РЕШИ

Нови 24 работни места са 
открити в Община–Опака 
по националната програма 
„Социални услуги в семей-
на среда“. Целта на Програ-
мата е да се осигури заетост 
на безработни лица за оказ-
ване на грижи и подпомага-
не на болни възрастни хора 
и самотни хора чрез предос-

тавяне на комплекс от соци-
ални услуги в семейна среда 
чрез дейностите „Домашен 
социален патронаж“ и „До-
машен  помощник“. Наетите 
лица на пълен работен ден 
по Програмата ще обгриж-
ват две и повече лица срещу 
заплащане от 240 лв. Общи-
ят брой на обхванатите  по-
требители на социални ус-

луги е 68.
Предстои реализирането  

и на нова социална програ-
ма, разработена от Общи-
ната. Регионалната програ-
ма на Община–Опака е една 
от 38-те регионални програ-
ми, одобрени от Министер-
ството на труда и социал-
ната политика. Програмата 
„Заетост на неактивни хора 

с увреждания на пазара на 
труда“ ще разшири възмож-
ностите и стимулите за тру-
дова заетост на хора с ув-
реждания и наемането им на 
работа в обикновена работ-
на среда. Чрез реализиране-
то на Програмата ще се съз-
дадат условия за достоен и 
самостоятелен живот на хо-
рата с трайни увреждания.

За 68 СамотНи въЗраСтНи хора ще Се грижи общиНа–опака 
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  Спорт   

7 февруари -  с „Локомотив“ Горна Оряховица, 14.00 ч., в Попово
11 февруари - с „Лудогорец“ Разград, 14.00 ч., в Попово
14 февруари - със „Сливен“ Сливен /втори състав/, 14.00 ч., в Сливен
21 февруари - с „Литекс“ Ловеч /втори състав/, 11 ч., в Ловеч
25 февруари - с „Победа“ с.Паламарца, 14.00 ч. в Попово

Кирил ЖЕЧЕВ

Преди около година и 
половина в града ни бе 
създадено общинско дру-
жество за детско-юноше-
ски футбол. Спортно-със-
тезателната 2008–2009 го-
дина започна с три фут-
болни формации – деца, 
юноши младша възраст 
и юноши старша възраст. 
Общо 59 деца от Попо-
во, обичащи футбола, са 
включени в спортно-със-
тезателната и учебно-тре-
нировъчната дейност на 
дружеството. За тяхната 
подготовка се грижат два-
ма треньори, назначени с 
помощта и съдействието 
на Общината. 

След приключването на 
есенния полусезон дет-
ският футболен отбор зае-
ма 6-о място (от общо 13 
тима в групата) в таблица-
та за временно класиране. 
Пред състава от Попово 
са представителите на та-
кива утвърдени футболни 
школи като „Светкавица“ 
(Търговище), „Дунав-1“ 
(Русе), „Аристон“ (Русе), 
„Доростол“ (Силистра), 
„Лудогорец“ (Разград). 
Поповският тим изпре-
варва отбори като „Лев-
ски-2000“ (Русе), „Ду-
нав-2“ (Русе) и др. През 
предходната година съща-
та детска формация бе на 

13-о място.
След края на полусезона 

юношите младша възраст 
зимуват на 8-о място (от 
13 отбора), изпреварвайки 
представителните състави 
на Разград, Бяла (Рус. об-
ласт) и др. Юношите стар-
ша възраст заемат 6-о мяс-
то в своята група (от 8 от-
бора).

- Не сме си поставили за 
цел класиране в челото на 
групите – казва президен-
тът на общинското друже-
ство за детско-юношески 
футбол Добромир Добрев. 
– Искаме да се стабилизи-
рат нещата около младеж-
ките отбори, да изградим 
здрава основа за възста-
новяване на детско-юно-
шеския футбол в града ни 
и да достигнем  някогаш-
ното ниво на този спорт в 
Попово.

През настоящата година 
ръководството на общин-
ското дружество за детско-
юношески футбол има на-
мерение да сформира под-
готвителна група от деца, 
които са с няколко годи-
ни по-малки (V–VI клас)  
от изискваната възраст. Те 
ще се включат в учебно-
тренировъчния процес на 
футболните  отбори, като 
целта е да се осъществи 
приемственост на състеза-
телите, играещи в различ-
ните възрастови групи.

Ганчо КИРИЛОВ 

На 30 януари в сто-
лицата се проведе VI 
конгрес на Българския 
футболен съюз. От на-
шата община като де-
легати на конгреса при-
състваха Христо Бел-
чев – председател на 
ФК „Черноломец 04“, 
Илиян Станчев – тре-
ньор на мъжкия футбо-
лен отбор, и Денчо До-
брев – кмет на с.Ломци, 
а от община Опака – 
председателят на ФК 
„Опака“ Борислав Бо-
рисов и Ганю Кирилов 
– председател на ФК 
„Люблена“-с.Люблен.

Ето и най-съществе-
ното от предложенията, 
направени от трибуната 
на конгреса, които ка-
саят футболни отбори 
като тези на общините 
Попово и Опака:

- Държавата да подпо-
могне финансово фут-
бола и спортните бази;

- От постъпленията в 
спортния тотализатор, 
и най-вече от Тото-2, да 
се отделят средства и за 
футбола;

- Да се въведат фи-
нансови облекчения за 
лицата, подпомагащи 
футболните отбори.

От конгресната три-
буна бе изказана бла-
годарност към всички 
кметове, които съдейст-
ват за развитието на 
футбола и подпомагат 
отборите в своите реги-
они. Припомнено бе, че 
в много населени мес-
та футболните тимове 
се издържат най-вече от 
общините.

Кметът на 
гр.Гълъбово отправи 
призив към всички об-
щински съветници в 
страната да проявят раз-
биране и да подкрепят 
кметовете при вземане-
то на решения, отнася-
щи се до подпомагане-
то на спорта. В изказва-
нията на голяма част от 
делегатите бе подчерта-
но, че е необходимо да 
се работи още по-упо-
рито за развитие на дет-
ско-юношеските отбо-
ри в различните населе-
ни места. 

Преди закриването 
на конгреса новоизбра-
ният президент на БФС 
Борислав Михайлов по-
жела здраве и успехи на 
всички отбори и спорт-
ни деятели в страната.

К. Жечев

Започна подготовка-
та на „Черноломец 04“ за 
пролетния полусезон от 
държавното първенство 
по футбол в Североизточ-
на „В“ аматьорска гру-
па. Под ръководството на 
треньора Илиян Станчев 
всеки ден футболистите 
провеждат тренировъч-
ни занимания на градския 
стадион. Засега тимът е в 
същия състав, но преди 
подновяването на първен-
ството се очаква включва-
нето на нови състезатели, 
които да подсилят отбора.

На 1 февруари попов-
ските футболисти изигра-
ха като домакини първия 
си контролен мач с отбо-

ра на „Две могили“ (Рус. 
обл.). Играта бе равнос-
тойна, в студеното време 
играчите и на двата съста-
ва не се напрягаха много, 
пазейки се от контузии, и 
срещата завърши при ра-
вен резултат 1:1. Голът 
за „Черноломец 04“ вка-
ра Ясен Василев в 20-ата 
минута след точно изпъл-
нение на 11-метров нака-
зателен удар. Предстоят 
още проверки, следваща-
та контролна среща е с от-
бора на „Бенковски“ (гр.
Бяла).

Пролетният полусезон 
стартира на 1 март. По 
програма поповският от-
бор ще посрещне на своя 
стадион едноименния тим 
от Девня.

дЪржаваТа да 
подпомогне 
Финансово 
ФУТБола и 
спорТниТе 

Бази

доБЪр сТарТ на деТско-
ЮноШеския ФУТБол

започна подгоТовкаТа 
за пролеТния полУсезон

Уважаеми г-н Недел-
чев,

Включването на Об-
щина–Попово в програ-
ма „Обществен форум“ 
на швейцарското прави-
телство имаше за цел ние 
като администрация, от 
една страна, и местни-
те структури на граждан-
ското общество, от друга, 
да се научим да работим 
съвместно при определя-
не приоритетни направ-
ления за финансиране. В 
резултат от реализация-
та на тази програма, ус-
поредно с изграждането 
на механизъм за обмен 
на мнения и засилване на 
гражданското начало при 
вземане на управленски 
решения, бяха изградени 
няколко неправителстве-
ни организации, реализи-
рани бяха и значими ин-
фраструктурни проекти. 

Един от основните про-
екти, получил подкре-
па и от гражданите, и от 
администрацията, бе на-
сочен към изграждане на 
спортен комплекс за пла-
жен волейбол и тенис на 
корт в Градската градина 
на Попово. Автор на иде-
ята за този спортен ком-
плекс бе г-н Тодор Тодо-
ров, ангажирал се тога-
ва той да се превърне не 
само в предпочитано мяс-
то за спортуване от мла-
дите хора на Попово, но 
и в един от центровете за 
провеждане на състеза-
ния по плажен волейбол 
в страната. Това бяха и 
част от аргументите, до-
вели до утвърждаване на 
този, а не на предложения 
от г-н Светослав Минчев 
проект за спортен ком-
плекс в двора на Профе-
сионалната гимназия по 
технологии и лека про-
мишленост. 

Приехме предложения 
от г-н Тодоров бюджет в 
размер на 66 020, 31 лв. 
На 16.02.2004 г. бе склю-

чено Споразумение, спо-
ред което Община–По-
пово трябваше да осигу-
ри 10 728, 83 лв., а Швей-
царската агенция за реги-
онално сътрудничество – 
24 028, 64 лв. Задължени-
ето на Волейболния клуб 
под формата на парични 
и непарични вноски беше 
31 262, 84 лв. На г-н То-
доров бе възложено упра-
влението на финансови-
те средства, за разходва-
нето на които той следва-
ше да изготвя тримесечни 
описателни и финансови 
отчети по утвърдена ме-
тодика. Срокът за изпъл-
нението на дейностите, 
предвидени в Споразуме-
нието, бе до 30.11.2004 г.

 На 30.03.2004 г. по-
лучихме авансово иска-
не, подписано от г-н То-
доров, за първата вноска 
по споразумението и на 
19.05.2004 г. преведох-
ме по посочената от него 
сметка 7 050, 57 лв. През 
месец септември по съ-
щата процедура преве-
дохме и останалата част 
от задължението си в раз-
мер на 3 678, 26 лв. В този 
период получихме и Ре-
шение №1/ 30.04.2004 г., 
с което г-н Тодоров назна-
чава комисия за избор на 
изпълнител на проекта. 
На 10 май 2004 г. е склю-
чен и договор за строи-
телство между Волейбо-
лен клуб–Попово и „Ан-
тола“ АД. Любопитното в 
този договор е стойност-
та, на която изпълнителят 
поема да извърши строи-
телните работи по проек-
та – 32 026 лв. Само от-
белязвам, че тази сума е 
по-малка от половината 
на предвидените в спора-
зумението  между ШАРС, 
Община–Попово и Тодор 
Тодоров средства (66 020, 
31 лв.)

На 30.08.2004 г. полу-
чаваме и отчет за разход-
ване на първия финансов 
трансфер от Община–По-

пово и ШАРС за 22 841, 
27 лв., към които са отче-
тени и 3 490 лв. финансов 
принос от страна на Во-
лейболен клуб–Попово – 
или общо 26 331, 27 лв. 
Всъщност това е и един-
ственият отчет, предста-
вен ни от г-н Тодоров.

На 14.07.2004 г. Общи-
на–Попово сключва дого-
вор за строителен надзор 
за проекта с „Пътинвес-
тинженеринг“ на стой-
ност 1 989 лв., с които ре-
ално се увеличава финан-
совото ни участие. 

На 24.11.2004 г. по ис-
кане на г-н Тодоров бе 
подписан анекс към спо-
разумението с ШАРС за 
удължаване на срока му 
до 30.06.2005 г., като в 
този срок следваше да се 
приключи изцяло работа-
та по този проект.

Какво е състоянието 
днес, три години по-къс-
но, всеки сам може да 
прецени, посещавайки 
Градската градина. За съ-
жаление налице е само 
един изкоп, запълнен час-
тично с пясък, който е 
прекалено едър и не отго-
варя на необходимите из-
исквания. Липсват трибу-
ните, осветлението, игри-
щето за тенис на корт.

От отговора ми дотук, 
уважаеми г-н Неделчев, 
стана ясно, че ние като 
администрация сме из-
пълнили всички свои фи-
нансови ангажименти 
към г-н Тодоров. Описах 
Ви и състоянието на обек-
та днес.

Сам разбирате, че отго-
ворът на  втората част от 
въпроса Ви се подразби-
ра – не е проведено нито 
едно състезание на посо-
чената площадка, а липс-
ват и тенис кортове. Това 
е единственият проект, 
стартирал по програмата 
„Обществен форум“, кой-
то не е реализиран – не-
зависимо от получените 
средства.

Иван неделчев – общИнскИ съветнИк: 

„ЩЕ ИмАмЕ лИ ИгРИЩЕ 
ЗА ПлАжЕН волЕйбол 

И ТЕНИс НА коРТ ?“
На последното заседание на Общински съвет–Попово Иван Неделчев от ко-

алиция „Заедно“ отправи питане до кмета на общината относно съдбата на 
одобрения за реализация по програма „Обществен форум“ проект за изграж-
дане на спортен комплекс „Арена“ в Градската градина. Кой как е изпълнил 
финансовите си ангажименти по проекта и имаме ли  в крайна сметка игри-
ще за плажен волейбол и за тенис на корт – ето отговора на г-н Веселинов:

програма на конТролниТе мачове  
на „черноломец 04“ попово:   

НДСВ организира национална подписка 
за провеждането на изборите за евродепутати 

и за български парламент в един ден.  
От 4 февруари гражданите на Община Попово 

могат да изразят мнението си в пунктовете, орга-
низирани в магазините на „Офис уан“.
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   СалоН  

Неотдавна  на бул. 
„България“ 72 в Попово 
се откри Агенция на „ЕВ-
РОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ 
АД. Холдингът обхва-
ща компании от сектора 
на финансовите услуги, 
продажбата на автомоби-
ли, недвижимите имоти и 
производството. 

Най-важният отрасъл 
в групата е финансовият, 
а една от основните ком-
пании в него е застрахо-
вателната “ЕВРОИНС”. 
Именно застрахователна 
дейност  развива засега 
поповското представител-
ство на холдинга. Предла-

гат се пакетни застрахова-
телни продукти, покрива-
щи широк спектър от ри-
скове и осигуряващи ком-
плексно застрахователно 
обслужване на клиентите.

 Предвижда се в бъде-
ще дейността на Агенци-
ята в Попово да се разши-
ри в областта на здравно-
то осигуряване, лизинг на 
автомобили и др.

Агенцията набира за-
страхователни агенти. 

Повече информация и 
контакти на тел: 4 21 89, 
0899 992 890 и 0899 999 
013.

Името ми е Джеймс 
Куил и съм доброволец в 
България от Корпуса на 
мира на САЩ. И по-точно 
– учител съм по англий-
ски език в Основно учи-
лище „Алеко Константи-
нов“ в с.Голямо Градище, 
община Опака. Досега се 
наслаждавах на времето, 
прекарано във вашия ре-
гион, и се надявам да съм 
успял да окажа някаква 
помощ на учителите в мо-
ето училище. 

 Вие може би сте чули, 
че моето жилище неот-
давна бе разбито, докато 
аз отсъствах по време на 

зимната ваканция. В пе-
риода около Нова година 
няколко младежи са влез-
ли в апартамента ми и са 
откраднали някои вещи, 
най-значима сред които е 
моят лаптоп. Когато раз-
брах какво се е случило, 
аз бях много скептично 
настроен относно това, 
че компютърът ми може 
да бъде открит. Служите-
ли от Полицейския учас-
тък в Опака дойдоха вед-
нага и в рамките на един 
ден задържаха извърши-
телите. На следващия ден 
те откриха компютъра ми 
в гр.Русе и той ми беше 

върнат. Аз съм изключи-
телно впечатлен от бър-
зината и ефективността, с 
които те работиха. 

При срещата ни служи-
телите Атанасов и Осма-
нов проявиха към мен не-
вероятно голямо уваже-
ние. Освен това аз оцених 
факта, че те явно приеха 
този инцидент наисти-
на сериозно. Те работиха 
здраво и с вещина по слу-
чая и успяха да ми върнат 
всички липсващи вещи. 
Бих искал да насоча ва-
шето внимание към впе-
чатляващия професиона-
лизъм на офицерите Ата-

насов и Османов, и на ръ-
ководителите на участъка, 
в който те работят – Нико-
лов и Цветков.

Бих искал също да из-
кажа своята благодарност 
и на регионалната струк-
тура на полицията като 
цяло. Повече от ясно е, 
че вие сте сериозно рабо-
тещ и квалифициран екип 
и аз се чувствам по-добре, 
като знам, че ви има в моя 
регион. Благодаря ви и ви 
желая всичко най-добро 
през Новата година.

Искрено ваш: 
Джеймс Куил

Диана Събева

На 30 януари в Търго-
вище по  повод 50-годиш-
нината на  Регионална-
та библиотека гостува Ло-
зинка Йорданова – извес-
тен етнолог и фолклорист. 
Авторката, която има над 
30 научни и научно-худо-
жествени книги, стоти-
ци научни и научнопопу-
лярни статии бе предста-
вена от Ирина Славчева. 
Лозинка Йорданова е ос-
новател на първата в Бъл-
гария Школа по етногра-
фия и фолклор в Дворе-
ца на пионерите през 1962 
г., сега – Национален дво-
рец на децата, и близо 40 
години остава неин ръко-
водител. Дълги години тя 
обучава учители от цяла-
та страна и издава методи-
чески помагала. Чрез кни-

гите си „Слънчови повра-
тки“, „Българска народна 
митология“ и „Празничен 
календар“ традиционната 
култура влиза в български-
те училища и детски гра-
дини. През 1972 г. Лозан-
ка Йорданова основава На-
ционално етнопедагогиче-
ско сдружение „Проф. д-р 
Иван Шишманов“, на кое-
то е председател и до днес. 
Tя е дългогодишен уни-
верситетски преподавател 
и член на Съюза на българ-
ските писатели.

Пред събралата се пуб-
лика тя сподели, че се пре-
кланя пред българския 
фолклор, който Негово 
величество народът е съ-
брал, а тя само го е пре-
дала по един ясен, точен и 
достъпен начин за децата. 
През онези години, когато 
народните обичаи и праз-

ници са били забранени, тя 
заедно с децата е успяла да 
достигне до най- затънте-
ните кътчета на страната и 
да ги запише.   

Лозанка Йорданова – 
един неуморим и сладко-
думен разказвач, стигнал 
до една дълбока народ-
на мъдрост – с творчест-

вото си се опитва да вну-
ши на хората, а именно, 
че „злото до зло води, но 
злото с добро се побежда-
ва“. А основната си цел – 
да увековечи народната па-
мет – трябва да признаем, 
че е постигнала, и доказа-
телство за това са нейните 
книги.

Д. Събева

На 30 януари в Попово 
се проведе работна среща 
на читалищни секрета-
ри от oбщината. Срещата 
бе ръководена от Петя Га-
бровска – главен експерт в 
отдел „Култура“. В обуче-
нието взеха участие и спе-
циалисти от отдел „Култу-
ра“ на Община– Търгови-
ще: Милчо Тонев – главен 
експерт, и икономисти-
те Татяна Стоева и Веска 
Цветанова. 

Тази среща се налага 
поради факта, че читали-
щата  като юридически 
лица с нестопанска цел 
са длъжни да водят счето-
водна дейност и да се съо-
бразяват с българското за-
конодателство. В срещата 
се обсъдиха счетоводство-
то и изготвянето на месеч-
ните финансови отчети от 
читалищата.  Като добра 
практика в Търговищка 
община при проверка на 
читалищата те посочиха 
анкетния лист, който вся-
ко читалище попълва. 

Орфета Хараланова от  
РЕКИТЦ–гр.Търговище 
запозна присъстващи-
те с културния календар, 

като напомни, че от Ми-
нистерството на култура-
та се изисква всяко чита-
лище в края на месеца да 
представя график за пред-
стоящите инициативи, за 
да се следи за културни-
те събития в цялата стра-
на. Посъветва читалищ-
ните дейци да поддържат 
основните културни  фор-
ми в селата и да включват 
в тях повече хора. Бого-
мила Атанасова от Регио-
нална библиотека „Петър 
Стъпов“ сподели, че биб-
лиотекарите все още не 
умеят да отчитат работа-
та си, а от отчетите  зави-
си  финансирането на дей-
ността им. Маринка Ве-
ликова – ст. специалист в 
отдел „Култура“–Попово, 
се обърна към ръководи-
телите на любителските 
състави да изработят гра-
фик на репетициите и да 
участват в национални 
фестивали, защото награ-
дите се отчитат и  за това 
се отпускат средства.  

В заключение П. Га-
бровска отчете, че тези 
срещи са полезни както за 
читалищните секретари, 
така и за сътрудничество-
то между двете общини.

Относно:Изменение и допълнение на На-
редбата на ОбС–гр. Попово за определяне-
то и администрирането на местните такси и 
цени на услуги

Докладва: д-р Л. Веселинов – кмет на oбщи-
на Попово

Общ брой присъстващи съветници: 25
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 

от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „г“, чл. 87, 
ал. 1, чл. 98-103 и чл. 113 от ЗМДТ, Общински-
ят съвет

РЕШИ
1. В член 17, ал.3 се създава точка 3. със след-

ният текст: „Изчислената такса по реда на т.1 
и т.2 не може да превишава петкратния размер 
на таксата, изчислена за съответната година по 
реда на чл.17 ал.4 от Наредбата“.

2. В чл.17 ал.4, т.2 се заличава изречението 
„Осигуряването на необходимите съдове за би-
тови отпадъци по декларацията е задължение 
на лицата по чл.16 от тази Наредба“.

В чл.20, ал.4, се правят следните изменения:
в буква „в) промишлен пазар“ 
в трета позиция „за заета площ със собствени 

маси за петъчните дни“ думите 1,80 лв./кв.м на 

ден, се заменят с 2,40 лв./кв.м на ден.
в буква „г) Кооперативен пазар“ на ден 
в първа позиция „от I до X маса“ думите 1,60 

лв./кв.м се заменят с 2,20 лв./маса;
втора позиция се изменя така: „от XI до XX 

маса“ – 2,00 лв./маса;
трета позиция се изменя и става: „от XXI до 

XXXV маса“ – 1,70 лв./маса.
в буква „г) Кооперативен пазар“ на месец
в първа позиция: „от I до X маса“ думите 

40,00 лв./кв.м се заменят с 60,00 лв./маса;
втора позиция се изменя и става: „от XI до 

XX маса“ – 52,50 лв./маса;
трета позиция се изменя така: „от XXI до 

XXXV маса“ – 45,00 лв./маса.
в буква „г) Кооперативен пазар“ за всички ос-

танали маси:
в точка 1 „за производители на селскостопан-

ска продукция с документ от Общината“, ду-
мите 1,00 лв./кв.м на ден или от 25,00 лв./кв.м 
на месец се заменят с 1,50 лв./маса на ден или 
40,00 лв./маса на месец;

в точка 2 „за търговци“ думите 1,20 лв./кв.м 
на ден или от 30,00 лв./кв.м на месец се заме-
нят с 2,00 лв./маса на ден или 45,00 лв./маса на 

месец;
в буква „д) за ползване на места, върху които 

са организирани панаири, събори и празници, 
базари и изложения“ 

в първа позиция „за града“ думите 2,80 лв./
кв.м на ден се заменят с 3,00 лв./кв.м на ден.

4. В чл. 23, ал.6 се създава т.3 със следния 
текст: „Преференциите се ползват само от деца, 
които са в общинска детска градина, без да се 
вземат предвид тези деца от семейството, които 
са ученици или на възраст за задължително обу-
чение до 16 години, но не посещават училище, 
както и тези до 18-годишна възраст“.

В Чл.24, ал.5 се изменя така: „Дължимата 
такса се удържа от личните доходи на лицето;“.

Отменя се Приложение №3 от наредбата – 
„Цени на социални услуги“.

Отменя чл.3, ал.1, т.4 и Раздел V от Глава Вто-
ра „Такса за добив на кариерни материали“.

Чл. 41 се изменя, както следва: „При открива-
не на нов търговски обект, в който ще се търгу-
ва с тютюн и тютюневи изделия се издава едно-
кратно и безсрочно разрешително.“

Чл.42 и Чл.43 се отменят.
В Приложение №1 „Списък с видовете услу-

ги и цени за тях“ се правят следните изменения 
и допълнения:

т.29 се изменя така: „Издаване на разреши-
телни за търговия с тютюн и тютюневи изделия 
– 10,00 лв./бр.“;

т. 32 се отменя;
т.39 се изменя, както следва: „Издаване на 

други разрешения – 5,00 лв./бр.“;
в т.88 „Откриване на нов радиопост“ думите 

8,00 лв./бр. се заменят с 10,00 лв./бр. без ДДС;
в Забележката след Приложение №1 се до-

бавя текста: „Определя срок за плащане на го-
дишен абонамент на радиоточки от 01.01. до 
31.03. на съответната година. След тази дата 
абонатът, неплатил годишната такса, се счита 
за самоизключил се от мрежата. За повторно 
включване към нея се заплаща такса за откри-
ване на нов радиопост и годишен абонамент.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗ-
ПОРЕДБИ

§ 10.(1) За 2009 година първата вноска по чл. 
18 ал.1 се внася до 30 април.

 (2) На предплатилите за цялата година в сро-
ка по алинея 1 се прави отстъпка 5 на сто.

оТ извора се пие винаги на колене РАБОТНА СРЕЩА 
НА ЧИТАЛИЩНИТЕ 

СЕКРЕТАРИ

Благодарност 

до дирекТора на од на мвр–ТЪрговиЩе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Приемете нашата благодарност за съдействието на Полицейски участък– гр.Опака в случая с краж-

бата с взлом в жилището на Джеймс Куил, доброволец от Корпуса на мира на САЩ в с.Голямо Градище. 
Професионалната и навременна намеса на младши разузнавач Атанас Атанасов, младши полицейски 
инспектор Осман Османов и полицейски инспектор Антон Цветков спомогнаха за бързото решаване на 
случая. Лицата, извършили престъплението, бяха задържани своевременно, а всички откраднати вещи 
от жилището на доброволеца бяха върнати обратно.

С уважение: Диляна Момчилова, координатор „Сигурност и безопасност“, Корпус на мира на САЩ
София, 27.01.2009 г.

„евроинс“ с нов оФис 
в попово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 231 по Протокол № 18 / 30.01.2009 г.
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   Юбилей  

Който пие сила от земята,
той оставя историческа следа –
трайна като старо римско злато,
жива като изворна вода!

След бурните обществено-политически 
промени на 9.09.1944 г. в продължение на 
няколко години комунистите в селото на общи 
събрания поставят въпроса за образуване на 
ТКЗС. Избран е и инициативен комитет, но 
между членовете му възникват разногласия и 
той е разтурен. В началото на февруари 1949 
г. се намесва и околийският комитет на БКП, 
който поставя задачата да се основе ТКЗС, 
като в него се привлекат собственици поне на 
800 дка земя. Само за три дни са записани 16 
кооператори със 700 дка земя. 

ТКЗС е учредено като филиал на 
всестранната кооперация на 8 февруари 1949 
г. от 65 земеделски стопани. Те притежават 
общо 3300 декара земя. За седмица членовете 
му се увеличават до 132 с 5100 декара земя. 
В създадения стопански съвет са избрани: 
Руси Радев Добърджиев – председател, и 
членове: Петко П. Мобиров, Илия Д. Пенчев, 
Драган Опакалиев и Кирил Стойчев Цонев. 
Руси Радев Добърджиев, който е бил и 
председател на кооперацията, през месец 
май е заменен с Кирил Ст. Цонев. На първите 
заседания, още през 1949 г., е решено името 
на новообразуваното стопанство да бъде 
„Победа“.

Кооператорите са разпределени в три 
бригади, ръководени от Никола Иванов 
Кироолу, Костадин Коев Мисирджиев и 
Стоян Неделчев Пърлев. Земята е групирана 

в блокове. Работният добитък е събран в по-
големи частни обори. Определено е място 
за стопански двор в местността Мералъка, 
близо до шосето за Попово. Създадена е и 
строителна бригада, която започва строежите 
на стопанските сгради. Първият обор се е 
работил от строителите Вичо Кънев, Янко 
Димов, Атанас Иванов, Д. Атанасов. Всяко 
домакинство е имало наряд да изработи 

определен брой 
кирпичи. Дървен 
материал се е возел 
от селата Ястребино 
и Баба Тонка. На фона 
на големия недостиг 
на пари по това време 
се помни постъпката 
на кооператора 
Стойчо Ганев, който 
изтегля личните си 
спестявания – 150 000 
лв. по тогавашния 
курс – и ги предоставя 
на стопанството. 

През 1950 г. 
с т о п а н с т в о т о 
се масовизира. 
Управителният съвет определя място за 
нов стопански двор. То е на изток от селото 
близо до пътя за с.Гагово. Той е предназначен 
предимно за създаването на кравеферма. През 
1951 г. е направен земеустройствен план на 
цялото землище, като се определят 3500 декара 
за засаждане на лозя и 950 декара за овощни 
градини. Стопанството започва да се обслужва 
с техника от МТС–Попово. През 1951 г. за 
пръв път в селото идва комбайн. Заплащането 
на труда през първите години е предимно 
натурално, а след масовизацията – парично. 
Ще посочим само, че през 1950 г. надникът 
е 0,85 лв. на трудоден, а през 1955 г. – по 2 
лева. Заслуги за развитие на кооперативното 
стопанство през тези години имат агрономите 
Ахтаров и Ганьо Пенев, кооператорите Бойчо 
Неделчев, Йордан Стоянов Илиев, Никола 

Димитров Арабов, Дамян Нед. 
Пърлев, Юсмен Якубов, Стефан 
Русев Яланджиев, Иван Иванов 
Паткоолу, Никола Николов Славов 
и др.

Постепенно дейността на 
земеделското стопанство става 
приоритет и на Кметството с оглед 
постигането на по-добри резултати. 
Това дава отражение и в развитието 
на животновъдството. 

В края на 1958 г. стопанствата 
на осем села се обединяват в общ 
кооператив „Зора на комунизма“ 
с  център Попово, който е един 
от най-големите в страната. Това 
позволява производството да се 
специализира и модернизира и 

бързо да се повиши рентабилността на труда. 
Филиалът в Паламарца, ръководен от зам.-
председателя Стоян Христов Савов и агронома 
Евтим Кръстев, се обособява като лозарски. 
На север и на запад от селото са засадени 2000 
дка лозя, които се превръщат в най-голямото 
лозово насаждение в околията.

При тежки зимни условия,  без механизация 
е поставено началото на хидромелиоративното 

строителство. В местността Трънака, ставала 
неведнъж повод за спорове между селата 
Паламарца, Ковачевец, Посабина и Медовина, 
върху площ от 500 дка е изграден язовир 
„Калето“. Започва и строителството през 1959 
г. на язовир „Ястребино“, в което филиалното 
стопанство участва с работници. От 1967 г. 
водата от него и допълнителните съоръжения 
започва да се използва от кооператорите за 
поливане. 

Много процеси в стопанството, които 
дотогава се извършват на ръка, са 
механизирани. Започва внасянето в почвата на 
минерални торове, поливане и пр. Подобрени 
са породите на отглежданите животни. 
Кооператорите за пръв път получават 
социални придобивки като платен домашен 
отпуск, отпуск при заболяване, земеделска 
пенсия.  

През тези години се отличават с усърдието 
си зам.-председателите Стоян Христов Савов 
и Иван Иванов х.Иванов, агрономите Васил 
Петров, Николай Славов Гутев, Николай 
Вичев, Иван Дюкянджиев и Недка Иванова, 
бригадирите: Стефан Русев Донев, Неделчо 
Атанасов, Вичо Колев, Григор Горчев, 
Костадин Колев, Йордан Христов, Стефка 
Йорданова, Стефан Дамянов.

През 1970 г.  са направени нови 
преобразования и филиалното стопанство 
в селото става част от огромния Аграрно-
промишлен комплекс–Попово. До създаването 
му председатели на ТКЗС са били: Руси 
Добърджиев, Кирил Стойчев, Вичо Кънев, 
Руси Русев к. Русев, Вичо Колев Чобанов, 
Къньо Вичев, Стоян Савов, Иван Иванов и 
Стефан Дамянов. 

През последните 20 години кооперативното 
стопанство претърпява редица реформи. 
Сменят се абревиатурите – ПНСС, НСПС, 
СССП-север, КРНСб–Паламарца, като част 
от СССП-север–гр.Попово, но не и основната 
му дейност. Стопанството е насочено към 
създаване на трайни насаждения, краве- и 
овцеферми, комплексно звено за отглеждане на 
зърнени и фуражни култури. Тук е и една част от 

ЗКПУ „ ПАЛАМАРцА 92“–С.ПАЛАМАРцА ПРАЗНУВА

60 години кооперативно земеделие 
Честит юбилей!

От името на ръководството на Сдружение-
то на зърнопроизводителите  от Поповски ре-
гион поздравявам всички бивши и настоящи 
работници, служители и член-кооператори на 
ЗКПУ „Паламарца 92“, които издържаха из-
питанията на времето и съхраниха традиции-
те на българското земеделие в селото.

Приемете нашите искрени пожелания за 
здраве и дълголетие.

Георги Георгиев 
председател на Сдружение 
на зърнопризводителите 
от Поповски регион

Скъпи кооператори, скъпи съселяни от 
Паламарца,

За 60 години земеделската  кооперация в 
нашето село показа, че има бъдеще.

Това дължим на всички кооператори, ко-
ито отдадоха и отдават силите си, за да 
може тя да просперира. 

Сега в навечерието на нейния юбилей 
искам да поздравя нейните работници и 
служители, член-кооператорите и да поже-
лая на тях и техните семейства   здраве и 
благополучие.

Честит юбилей!

Добри Кънев 
председател на ЗКПУ „Паламарца 92“

Скъпи съселяни, вие, които свързахте 
живота си и този на вашите семейства 
със създаването и съществуването на зе-
меделската кооперация в селото.

През своите 60 години тя премина през 
години на трудности и през години на 
възход и вие днес можете да бъдете удо-
влетворени, че доказахте силата на коо-
перативното земеделие. 

На всички вас искам да пожелая здра-
ве и по-добри дни. Бъдете изпълнени със 
сила и вяра в себе си, че с вашия труд се 
изгражда бъдещето на село Паламарца.  

Милчо Петров – 
кмет на село Паламарца

прекланям 
се пред 

паламарчани 
Евтим 

Кръстев, 
бивш 

агроном 

60 го-
д и ш н а -
та история 
на коопе-

ративното движение в 
Паламарца ме връща  
много години назад, ко-
гато и аз с моите мла-
дежки години бях в ре-
довете на многолюдния 
колектив на ТКЗС.

Давам си сметка, че 
моето участие е само 
много малка частица 
от сътвореното от през 
тези дълги години. Но 
тя остави много, много 
трайни и скъпи споме-
ни в моята трудова дей-
ност.

Защо? 
Ще бъда откровен. Аз 

се пенсионирах на 16-та 
си поред длъжност, но 
работата в Паламарца е 
единственото ми назна-
чение по мое желание. 
Спомням си разговора с 
колегите от Околийския 
народен съвет преди 
тръгването ми за Пала-
марца. Чух и запомних 
репликата, която изрече 
главният счетоводител 
на ТКЗС Гагово – Нико-
лай Тодоров.

Момче, момче, не си 
даваш сметка, че ти оти-
ваш на заколение – па-
ламарчани са бучакчии! 

Това не ме стъписа и 
бе опровергано. С пала-
марчани си повярвахме, 
станахме бързо прияте-
ли, уважавахме се вза-
имно и си имахме вза-
имно доверие, зная, че и 
днес ще се направи рав-
носметки и отдели за-
служеното на коопера-
торите отдали своя труд 
и сили през тези годи-
ни, но си позволявам да 
споделя някои епизоди 
и с езика на цифрите и 
се направи паралел със 
сегашното състояние на 
селското стопанство. Но 
това е ваша задача! По 
списък за 1959 г. бро-
ят на работоспособни-
те кооператори бе 1224 
души – в 12 бригади. 
Имаше определена сте-
пен на специализация 

на стр. 6

Строеж на язовира

Събаряне на синори 
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 Юбилей   

– най-лозарското ТКЗС, 
но като цяло стопанство-
то беше многоотрасло-
во – зърнопроизводство 
/пшеницата беше над 12 
000 дка/. Износ на гроз-
де над 1500 тона, развито 
зеленчукопроизводство, 
масив от малини в мест-
ността „Вареник“, овощ-
ни градини, производ-
ство на ягоди, животно-
въдство в два стопански 
двора с ферми от всички 
въдства – краве-, овце-, 
конеферма, птици и сви-
не. Започна се изгражда-
нето на язовир „Калето“ 
и т.н. 

Не ми се иска да по-
дмина една подробност. 
В произвежданата про-
дукция преобладаваше 
ръчния труд – окопаване, 
подхранване, прибиране 
на пролетниците. Оран-
та в лозята се вършеше 
с коне, пръскането на ло-
зята с гръбни пръскач-
ки, наричани „маймун-
ки“, метления клас се оч-
истваше от сеното с вол-
ски гребени и т.н. Всич-
ко това на голяма част от 
присъстващите е добре 
известно, а на други ще 
прозвучи малко смехот-
ворно – но беше факт! 

За съжаление голяма 
част от тогавашните ко-
оператори не са между 
живите, но с делата си 
ще се помнят още много, 
много години. 

Не е моя задача да се 
спирам на тези подроб-
ности, но с изключител-
на благодарност ще спо-
мена имената на механи-
ците – Иван Узуна, Сте-
фан, на механизаторите 
Жеко, Младен, Бойчо, 
дядо Юсмен, на бригади-
рите, завеждащ фермите, 
на счетоводния персо-
нал, които всеки на своя 
пост се стараеше пряко 
сили и се учеше непре-
къснато.

Отдавам заслужено-
то на домакина /по това 
време/ - Христо и съпру-
гата му, които организи-
раха денонощно работа-

та на триорите и подго-
товката на семената за 
сеитба. На универсалния 
дядо Гичо, който беше 
неуморим в практичес-
ки решения за механизи-
ране на много от трудо-
емките ръчни процеси /
напр. за няколко дни на-
прави машинки за чис-
тене на метления клас и 
много други решения. 

А какво да кажем за 
бай Колю Арабоолу, кой-
то заработваше толко-
ва човекодни, колкото са 
дните на годината, а До-
бри Чапука в стремежа 
си да не изпусне първото 
място при облагородява-
не на лозички, една нощ 
с газената лампа отива в 
стопанския двор и до су-
тринта заработва една 
норма  и през деня още 
една.

Споделям само една 
малка част от примерите 
показател за самоотвер-
жения труд, отстояли с 
достойнство трудности-
те на тогавашния труд 
на кооператорите, глав-
но тези, които филтъра 
на времето /близо 50 г./ е 
съхранил в моята памет.

В заключение ще кажа 
още веднъж:

- Прекланям се пред 
паламарчени за всеот-
дайният им и резултатен 
труд, отстоял с достойн-
ство трудностите на то-
гавашното времето.

Дълбок поклон пред 
паметта на тези, които не 
са между живите и най-
голяма признателност за 
стореното от тях!

Изразявам увереност, 
че младите поколения 
винаги ще тачат сътво-
реното от техните бащи 
и деди.

Техният пример ще ги 
вдъхновява при новите 
условия да  творят нови 
върхови постижения на 
селскостопанския фронт 
и за кооперативното 
дело.

С уважение 
и благодарност
Винаги ваш !

работниците за 
зеленчукопроизводство към ПППЗ–
Попово.

На различните производствени 
единици ръководители са: Григор 
Горчев Неделчев – председател, 
Неделчо Русев Неделчев – бригадир 

трайни насаждения, Добри Кънев 
Стойчев – бригадир комплексно 
звено, Неделчо Стоянов Неделчев 
– бригадир кравеферма, Стефан 
Дамянов Дамянов – бригадир 
овцеферма, и гл. счетоводител Янка 
Великова Кръстева.  

Впоследствие сред работещите 
в стопанството назрява идеята за 
отделяне на същото от Попово. 
Когато става това, то е преобразувано 
в Комплексно растениевъдно-
животновъдно стопанство–с.
Паламарца. Към него са оставени 
фермите, зърнопроизводството 
и трайните насаждения. 
Впоследствие през 1991 г. и 
зеленчукопроизводството се отделя 
от ПППЗ–Попово. За председател е 
избран Неделчо Русев, след година е 

сменен от Недка Панайотова. 
През периода, когато стопанството 

е към Попово, са засадени трайни  
насаждения – вишни и ябълки. 
След отделянето са засадени нови 
100 декара вишни и 50 декара 
сини сливи. Построени са нови 
сгради – работилница за ремонт на 
селскостопанска техника, сушилня 
с помещения за съхранение на 
зърното от блока и ако е нужно – за 
сушене. Закупени са два трактора 
ТК-80, пръскачки за градините и за 
слята повърхност.

Започналите обществено-
икономически промени в страната 
засягат и стопанството. То е обявено 
в ликвидация, както и всички в 
страната. На общо селско събрание е 
избран ликвидационен съвет, който 
да ликвидира новообразуваното 
и току-що отделило се от Попово 
стопанство. Някои добросъвестно 

предлагат хора общественици, 
запознати със землището и поминъка 
на жителите на с.Паламарца, 
други сами се предлагат, сигурно 
с мисълта, че който е вътре в 
комисията, ще се уреди с по-добри 
земи.  Ликвидационния съвет се 
оформя в състав: председател – 

Недка Панайотова 
и членове – Петко 

Димитров Петков, 
Петър Русев Пенев, 
Стефан Иванов 
Стефанов и Пенка 

Георгиева Пенчева. 
Трудолюбивите жители на селото 

не се отчайват от настъпващия 
хаос в земеделието. Сформиран 
е инициативен комитет, който да 
създаде и регистрира кооперация по 
новите изисквания  и закони.

На 10 август 1992 г. вечерта е 
проведено учредително събрание от 
37 член-кооператори с председател 
на събранието Стоянка Николова 
Стойчева и протоколист Ангелина 
Иванова Иванова. Решено е 
новата кооперация да носи името 
„Паламарца – 92“. За председател е 
избран Неделчо Стоянов Неделчев.

Новообразуваната кооперация е 
регистрирана на 21 август 1992 г. по 
фирмено дело 1150 на Търговищкия 
окръжен съд.

Първата година кооперацията 
развива единствено животновъдство. 
През месец май 1994 г. й е 
прехвърлено и растениевъдството 
заедно със селскостопанския 
инвентар. След 1995 г. кооперацията 
претърпява няколко пререгистрации, 
като последната е на 20 март 2006 г., 
когато за неин председател е избран 
Добри Кънев Стойчев.

Закупени са два комбайна клас 
„Мега“ и „Доминатор“, а през 
2008 г. е закупен един трактор 
клас „Аксион“, две сеялки, две 
шнекозареждащи ремаркета, 
плуг многокорпусен – обръщач, 
култиватор и друга техника. 

Така ръководството и започна 
обновяване на тракторния парк с 
нова съвременна и мощна техника. 
Работещите в стопанството 

механизатори, механик и обслужващ 
персонал се стараят да постигнат 
добри резултати, за да могат да 
задоволят нуждите на своите член-
кооператори. 

Днес ЗКИУ „Паламарца–92“ 
обработва 11 хиляди декара земя. 
Сее се предимно пшеница, ечемик, 
царевица, слънчоглед, бял трън. 
Осигурена е и земя за лично 
ползване от член-кооператорите. 
За тези площи се грижат общо 24 
човека персонал. 

прекланям се пред 
паламарчани 

от стр. 5

Счетоводния колектив при ТКЗС - 22.08.1967 г

Бране на ягоди

Жътва

Гроздобер
Кършене на памук, 1953 г., агроном Васил Стефанов

Градинарско звено
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продава

• продавам бали /тревни 
смески/. GSM-0878675823

• продавам шевни машини, 
нови и втора употреба, ре-
зервни части и консумативи. 
за контакти: 0887 810 915.

• продавам акумулираща 
печка, нов немски бойлер 
за твърдо гориво  и маслен 
радиатор. спр.тел.: 4 31 78 и 
0899 945 698 

• продавам нови газови кон-
вектори и бойлер на стари 
цени. 0886516270 Продавам 
пчелни семейства. За контак-
ти: тел. 0887 766 604 и 0895 
778 149. 

•  продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние. За справки: тел. 2-71-45.

•  продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ-
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888.989.041. 

•  продавам запазено ав-
то мобилно ремарке. Тел. 
0884.440.270.

• продавам бус ЖУК 1+7 
– местен, в добро състоя-
ние, с много резервни части. 
Справки тел.: 0876 567 320

•  продавам фуражомел-
ка монофазна (перкова), пе-
ралня „Аурика“, щевна крач-
на машина „Лучник“ и нова 
отоплителна печка (Чудо). За 
справки: GSM 0894 713 325.

•  продавам кафе-машина – 
автомат „Мастер солис 5000“ 
(250 лева) и кафе-машина 
с ръкохватка (60 лева). За 
справки: GSM 0889.098.626.

•  продавам помпа 3/4, ва -
рел 200 л, хладилник „Мраз“, 
гардероб и пералня. Справ-
ки – с.Славяново, тел. 
0885.990.947. 

•  продавам 24-чукова фу      -
ра        жомелка с 3-фазен елек        -
т ро  мотор. За справки: 0887. 
149.282.

•  продавам детска ко личка 
„Беби макс дриймс“ – 70 лв.; 
хладил ник с фри зер – 150 
лв.; готвар ска печ  ка, ком-
бинирана (ток–дър  ва) – 60 
лв. Справки – 0885.530.455.

•  продавам нова хладилна 
витрина . Тел.: 0886.516.270

•  продавам фреза за мотоб-
лок с българска скоростна 
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 �овеН В петък, съ-
бота и неделя на пре-
ден план излизат чис-

то личните, домашни ангажи-
менти и грижи. През тези дни 
рязко се сменя настроението и 
физиологическото състояние. 

 � телец На преден 
план по важност из-
лизат отношенията с 
родителите или шефа. 

Желателно е тези хора да ви 
поощрят, да повдигнат ваша-
та самооценка и значимост. В 
противен случай вие няма да 
се чувствате добре. 

 � блиЗНаци Сега 
при вас лесно се по-
лучава всичко, кое-
то разширява вашия 

кръгозор и обичаен свят: вие 
можете да влезете в по-висши 
слоеве на обществото, да по-
лучите високо звание, да осъ-
ществите незабравимо пъту-
ване в чужбина, да получите 
изборна длъжност. 

 � рак В петък, събо-
та и неделя Луната е в 
Рак: вашите лични ин-
тереси ще бъдат над 

всичко. През тези дни вие про-
явявате себе си и своите по-
требности по най-непосред-
ствен начин, предразполагай-
ки хората към себе си. 

 � лъв Битови при-
добивки, свързани с 
разходи, е по-добре 
да правите в събота. 

Тогава гарантирано няма да си 
похарчите парите напразно.

 � дева Появяват се 
признаци на подобря-
ване на условията на 
работа: по-свободен 

работен график, съвременно 
оборудване на работното мяс-
то, доброжелателно ръковод-
ство и старателни сътрудници. 

 � веЗНи Не са из-
ключени финансови 
трудности, с които ще 

се наложи да се занимавате до 
средата на февруари. 

 � СкорпиоН Петък 
и събота са най-спо-
койните дни, когато 
си струва да се вслу-

шате в себе си и в своите же-
лания и по възможност да ги 
удовлетворите. Занапред до 
средата на март ви предстои 
много работа, свързана със се-
мейство и дом. 

 � Стрелец През по-
чивните дни не харче-
те прекалено много за 

роднини и семейни нужди, по-
грижете се за спокойната об-
становка в семейството. 

 � коЗирог Прове-
рете степента на се-
мейното взаимно раз-

бирателство и наличието на 
топлота в събота – ако всичко 
бъде наред, можете да не се 
съмнявате в това, че семейно-
то ви огнище грее.

 �  водолей Краят 
на седмицата е по-по-
лезно да посветите на 
рутината и собствено-

то здраве. Помнете, че допъл-
нителната енергия това е и до-
пълнително натоварване на 
организма.

 � риби Сега вие 
следва да живее-
те според обстоя-
телствата, колкото е 

възможно по-грамотно да се 
вписвате в тях. Почивните дни 
ще протекат спокойно и пози-
тивно, ако сте здрави.

ХОРОСКОП
6 - 8 февруари 

жилища, имоти

• продавам апартамент в 
кв.Запад, 65 кв.м., ет.6, тухла, 
южно изложение, асансьор. 
Тел. 0888 870 893 

• продавам тухлена гарсо-
ниера. Тел. 0887 952 043

• продавам къща в 
с.Посабина, старо строи-
телство, добре запазена. 
Спр.0893 422 543

•  продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насажде-
ния, кладенец с помпа в с. 
Светлен. Справки тел: 0876 
567 320

• продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с га-
раж и постройки. Цена – 15 
хил.лв. Справки тел. : 0897 
210 689

• продавам три магазина на 
ул.„Мара Тасева“ в Попово. За 
контакти: GSM 0897 349 429

• продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те-
раси, идеален център /над 
„Газоснабдяване“/. За контак-
ти: GSM 0896 521 272

• продавам апартамент (хол, 
дневна, кухня, 2 спални, 2 
мокри помещения, килер) с 
PVC дограма. Таванска стая – 
удобна за мезонет, гараж и 
мазе. Справки на тел. 0883 
483 333.

• продавам дворно място 1,4 
дка в с.Ковачевец. Цена по 
споразумение. Спр. на тел.: 
0885 064 364

• продавам дворно място 
1650 кв.м. с гараж и построй-
ки. Цена – 15 хил.лв. Спр. на 
тел.: 0897 210 689 

•  продавам къща в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 0889.432.249. 

•  продава се къща в с. Сла-
вяново, с 870 кв. м. дворно 
място. Справки на тел.: 0608/ 
2 64 03 и 0888 168 475. 

• продавам 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/62-46-
12, GSM 0894 248 865.

•  продавам къща в с. Дри-
ново с 2,6 дка дворно мяс-
то, кладенец и селскостопан-
ски постройки. За справки: 
235 97, след 21 часа.

•  продава се двуетаж-

кутия и фуражомелка с ци-
клон 32 чука. Васил Пенев, 
с.Садина, тел. 0884 331 182.

•  продавам фуражомелка, 
трифазна, професионална, 
36-чукова. Тел. 0887.366.064.

•  продавам кош за царе-
вица (ЧИТ) и конски хамут 
(комплект). За справки: тел. 
060362537, с. Садина.

•  продавам пълен набор 
техническо оборудване за 
телефонни кабини за град-
ски и международни разго-
вори. Тел. 0897.540.055.

•  продавам гоблен (Мона 
Лиза), оригинален Вилеров, 
недовършен. За контакти: 
тел. 052/659 012 и 0608/2-75-
51.

•  продавам везна до 10 кг, 
тел. 0886.516.270.

•  продавам МАЗ – самос-
вал в отлично състояние 
или само двигател след пъ-
лен основен ремонт. Тел. 
0887.160.691.

•  продавам: две секции, 
бойлер на твърдо гориво, 
три полилея, чушкопек, две 
ел. печки – за отопление и 
баня, готварска ел. печка 
„Мечта“, радиатор, юргани, 
чаши. Справки – на GSM 0895 
148 813. 

•  продавам тухли четворки, 
нови – 200 броя; готварска 
печка „Раховец“; акумулира-
ща печка „Изгрев“. За справ-
ки – GSM 0899 964 173. 

•  продавам заводско опа-
кована стоманена тел на 
руло 50 кг, диаметър 1 мм. За 
справки: 0884.337.744. 

Kупува

• купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 

•  купувам самоходно ша-
си с въздушно охлаждане. 
с.Долна кабда, тел. 452 след 
20 часа Хасан Чакъров.

• купувам ъглови легла с 
чекмеджета. Тел. 084 652830, 
0886 434989

уСлуги

• търся да гледам възраст-
ни жени. Тел.: 0882 024 106 и 
0899 716 620 

• давам частни уроци по 
ан глийски език. Цена – 5 
лева на час. За контакти: 
0886.213.136 (до 17 ч.) и 264 
97.

на къща в с. Славяново, с 
кладе нец и двор. За справки: 
0608/264 03, 0888.168.475.

•  продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 2-28-48.

•  продавам двустаен пана-
лен апартамент, 58 кв.м, II 
етаж, южно изложение, в жк 
„Русаля“. Цена 47 хил. лева. 
Справки – на GSM 0896 741 
738 и 0896 901 962. 

•  продавам къща в с.Пала-
марца с 5 стаи, вътрешни 
баня и тоалетна и 1 дка двор. 
Цена 4 500 евро. Справки – 
на тел.: 0899 845 554 и 052/ 
74 74 74 след 19 часа.

•  продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в отлич-
но състояние. Справки на 
тел. 082/841 141 и GSM 0898 
937 435.

•  продавам първи етаж от 
двуфамилна жилищна сгра-
да на ул.„ Ковачевска“ в По-
пово. Състои се от кухня, 
днев на, две спал ни, хол, три 
тераси и сервизни поме-
щения, об що 100 кв.м. Има 
изба, та  ван ско поме ще ние 
и га ра жа. Цена – 60 000 лв. 
GSM 0887.924.547.

•  продавам дворно мяс-
то 2060 кв.м заедно с жи-
лищна сграда, лятна кухня, 
сто пански постройки и трай-
ни насаждения в село Пала-
мар  ца. Тел.: 0608/22080 и 
0884.114.699.

•  продавам къща в с. Оси  -
ково със стопански по строй-
ки, обработваемо двор  но 
мяс то един декар, пи тейна 
вода и трайни на саж дения. 
За справ ки: 0877.177.093.

• продавам двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, с 
мазе. Спр. на тел.: 0896 741 
738

•  продавам 4-стаен апарта-
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фура-
жомелка, монофазна. Справ-
ки – 2 74 51 – Попово и 0888 
455 352.

•  продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 

детска, спалня, килер, една 
тераса с об ща площ 76,42 
кв.м., мазе 3,33 кв.м. Справ-
ки – на тел. 2 71 45 всеки ден.

•  продавам апартамент в 
Попово, 102 кв.м, трети етаж, 
мазе, гараж, дворно място, на 
ул. „Братя Миладинови“ № 10. 
Цена – по споразумение. За 
справки: GSM 0885.029.466.

•  продавам двустаен апар-
тамент, панел, в Ливадите, гр. 
Попово, ул. „Гагарин“ 1, вход 
Г, етаж ІІ, ап. 6. Цена 46 хил. 
лева. Справки – на тел. 0888 
737 640.

•  продавам дворно мяс-
то 2,5 в с. Добротица, Тър-
говищка област. Справки на 
тел. 0882 024 106. 

• продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по-
стройка, двор 500 кв.м с 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.
За справки: тел. 2-45-94.

• продавам двустайна тухле-
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа-
ция, граничеща с асфалти-
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/26-41 /в четвъртък и 
петък, 17-18 ч./.

•  продава се двуетажна 
къща в с. Паламарца със 7 
дка двор. Справки – на тел.: 
0608/2 64 03 и 0888 168 475.

•  продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа. Справки – 
с. Свет лен 06030/550.

• продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За 
контакти: GSM 0898 939 706.

• продавам женска немска 
овчарка, 2,5 г., с родословие 
/от развъдника за немски ов-
чарки в с. Басарабово, Русен-
ска област/. За контакти: GSM 
0899 689 676.

• продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• продавам двуетаж-
на къща със сервизни по-
мещения и стопански по-
стройки на ул. „Гагарин“ 
20 /срещу завод Родина/. 
За справки: тел. 2-43-07. 

На основание чл.35, ал.1 
от ЗОС и чл.36, ал.1 от 
Наредбата за реда за при-
добиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество на Община– 
Попово, във връзка с реше-
ния №239 и №240 по про-
токол №18/30.01.09 г. на 
Общински съвет–Попово,
 
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се открие процедура 
по провеждане на публи-
чен търг с явно наддава-

не за продажба на имо-
ти, частна общинска соб-
ственост, както следва : 
 
 1.УПИ ІІІ, кад.№588 от 
кв.52 по регулационния 
план на с.Славяново, с 
площ 1 620 кв.м, с начал-
на тръжна цена 10 077,20 
лева. Цената е без ДДС.
 2.УПИ ІV, кад.№588 от 
кв.52 по регулационния 
план на с.Славяново, с 
площ 
2 000 кв.м, с начална тръж-

на цена 12 441 лева. Цена-
та е без ДДС.
 3. УПИ V, кад.№588 от 
кв.52 по регулационния 
план на с.Славяново, с 
площ 
2 000 кв.м, с начална цена 
12 441 лева. Цената е без 
ДДС.

 Търгът ще се проведе на 
18.02.2008 г.(сряда) в сгра-
дата на Община–Попово в 
залата на Центъра за ин-
формационно обслужване 

на населението на І етаж, 
от 9 часа. 
 Депозити в размер на 10% 
от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 
(касата) на Общината до 
16.30 ч. на 17.02.2008 г.
 Стъпката за наддаване се 
определя от тръжната ко-
мисия по време на провеж-
дане на търга.
 Тръжна документация 
може да се закупи срещу 
такса от 20 лева без ДДС за 
всеки отделен обект, пред-

мет на търга, от касата на 
Центъра за администра-
тивно обслужване на насе-
лението.
 Оглед на имотите може да 
бъде извършван всеки ра-
ботен ден от 8 до 17 часа 
до 17.02.2008 г.  
 За информация относно 
търга – тел.40210 или стая 
210 на Общината. 

КМЕТ НА ОБЩИНА 
ПОПОВО:

Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

общиНа–попово

ЗАПОВЕД
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Исторически музей – Попово  
Дом на културата - Попово

Ви канят 
На изложба и забавление

в две части:

17.00 часа, Исторически музей - Попово

Вино  и  жени, 
жени  и  вино

19.00 часа,  Ресторант „Рокси“

Опиянени от любов
ГОСТ 

Димитър Туджаров – Шкумбата - 
министър на веселието на Европейския съюз 

Влюбена двойка, която издържи на толко-
ва хумор, еротика и вино ще си тръгне 

с осигурена карта за луксозен СПА център 
в Тревненския балкан.

ИЗЛОЖБА-
ЗАБАВЛЕНИЕ 

 ЖЕНИ  
    и ВИНО  

Справки и записвания за 
куверти и за участие на 
влюбени двойки 
на тел.: 0608 / 40260

ПЕТЪК, 13

февруари 
Имот № Собственици/наследници Площ в дка
   по КВС

010086 Милка Илиева Неделчева 0,868
010088 Милка Илиева Неделчева 1,963
 Димитър Ангелов Тошков
 Петко Славков Донев
010091 Георги Славков Донев 0,180
 Васил Славков Донев
 Светослав Ангелов Тошков
010093 Мария Митева Петкова 1,828
 Цоню Димитров Райков
010096 Иван Нейчев Иванов 0,778
700026 Руси Милчев Джамбазов 0,002
700027 Руси Милчев Джамбазов 0,027
711021 Баньо Пенев Пенев 0,038 
711044 Екатерина Стоева Ангелова 0,457
712050 Пенка Денева Цветкова 0,700
712096 Мила Дончева Минчева 0,163
712098 Цанко Минчев Наумов 0,352
712100 Стоян Михов Стоянов 0,395
712102 Гинка Колева Милчева 1,023
712105 Станка Минчева Начева 1,156
712108 Христо Денев Русинов 0,499
712110 Стоян Стоянов Недков 0,289
712111 Стоян Стоянов Недков 0,555
712114 Добринка Смилкова Иванова 0,488
712116 Нели Цвяткова Димитрова 0,178
 Даринка Цвяткова Иванова
712117 Нели Цвяткова Димитрова 0,327
 Даринка Цвяткова Иванова
712119 Пенчо Георгиев Пенчев 0,232
 Дочка Георгиева Пенчева
712120 Пенчо Георгиев Пенчев 0,160
 Дочка Георгиева Пенчева
712122 Васила Колева Джамбазова 0,282
712123 Васила Колева Джамбазова 0,218
712125 Руси Милчев Джамбазов 0,340
712126 Пеньо Рачев Стефанов 0,008
712129 Руска Стефанова Станева 0,008
712130 Станишко Петров Стоянов 0,006
712132 Анка Недева Господинова 0,002
 Атанас Недев Тотев
712133 Георги Цонев Георгиев 0,003
077076 Сотир Яначков Гложенски 0,231
077078 Никола Стефанов Иванов 0,253
077080 Никола Стефанов Иванов 0,062
077082 Марияна Георгиева Сотирова 0,003
077084 Денчо Йорданов Денчев 0,041
084005 Боян Маринов Иванов 0,569
086014 Красимир Йорданов Пенев 1,082
 Цветанка Неделчева Василева
087006 Иван Стефанов Димитров 0,781
087009 Петранка Димитрова Игнатова 1,026
090004 Николинка Димитрова Цанева 0,008
098020 Елена Железова Йорданова 0,236
 Митьо Кръстев Йорданов
098021 Добринка Николаева Андреева 0,171 

С ъ о б щ е Н и е

СъобщеНие

На 10.02.09 г. от 10,30 до 17,00 ч. ще бъдат изпла-
щани от Национална агенция „Пътна инфраструк-
тура“ обезщетения на собствениците за наемане на 
земеделски имоти и пропусната полза на засегнати-
те от реконструкцията на път II-51 „Обходен път на 
гр.Попово-юг“ от км 49+071 до км 53+071.

Изплащането ще бъде извършено в сградата на Об-
щина–Попово.

Поканваме всички засегнати собственици на имо-
ти, описани в списъка към настоящото съобщение.

Собствениците да носят лична карта, удостовере-
ние за наследници, скица и документи за собственост 
за легитимиране.

За справки: тел. 02 957 05 03 –отдел „Отчуждава-
не“.

СПИСЪК
на собствениците на имоти, засегнати от рекон-

струкцията на път II-51 „Обходен път на гр. Попо-
во-юг“ от км 49+071 до км 53+071

Във връзка със заповед на изпълнител-
ния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър е открито произ-
водство по създаване на кадастрална кар-
та и кадастрални регистри на гр. Попо-
во, кв. Невски и кв. Сеячи. Изпълнител 
по договора е ЕТ „Деян Златев – 98“–гр. 
Шумен.

На основание чл.41, ал.4 от Наредба 

№3 към Закона за кадастъра и имотния 
регистър собственикът е длъжен при пре-
доставяне на карта за легитимация:

Да осигури свободен достъп до имота 
за извършване на измерванията.

Да предостави на фирмата изпълнител:
акт, удостоверяващ правата му вър-

ху имота (копие от документ за собстве-
ност);

данни за адреса на недвижимия имот 
(административен номер);

данни за собственици и носители на 
други вещни права (име, презиме, фами-
лия, ЕГН и адрес на собственика).

Документите се представят в стая 305 
на Община–Попово. Желателно е това да 
стане до края на месец февруари 2009 г.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не предоставите не-
обходимите документи, не подлежите на 
парична санкция, но Вашият имот ще бъде 
отразен съгласно наличните данни в досе-
га действащите регистри към кадастрал-
ните планове. Тази информация не винаги е 
пълна и актуална и в бъдеще ще имате до-
пълнителни разходи за регистрация и из-
даване на скица на съответния имот. 


